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 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مالك 

 باب ما جاء في أكل اللحم:
 له فإن ،واللحم إياكم: "قال -عنه رضي هللا- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني

 ".الخمر كضراوة ضراوة
رضي - هللا عبد بن جابر أدرك -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،لحما   بدرهم فاشتريت اللحم إلى قرمنا المؤمنين أمير يا :فقال ؟هذا ما :فقال ،لحم حمال ومعه -ماهللا عنه

}َأْذَهْبُتْم َطي َِّباتُِّكْم  اآلية هذه عنكم تذهب أين عمه ابن أو جاره عن بطنه يطوي  أن أحدكم يريد ماأ :عمر فقال
ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم بَِّها{  ؟[( سورة األحقاف02)] فِّي َحَياتُِّكُم الدُّ

أما ه أجمعين، بينا محمد وعلى آله وصحبن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 باب ما جاء في أكل اللحم:

 -جل وعال-مما أحله هللا  ،ز الطيبات التي أبيحتفي حي   ،-وعال جل  -من مأكول اللحم مما أباحه هللا  ،اللحم
والطيور غير  ،يمة األنعامعلى عباده، فما أباحه هللا عليهم من به -جل وعال-لعباده، ومن اللحم ما حرمه هللا 

ذات المخالب، والحيوانات غير ذات األنياب، وغير الحمر اإلنسية التي جاء النص على تحريمها، وغير ذلك 
مما دل الدليل على حرمته، ال إشكال في أكله كبهيمة األنعام، والدجاج والحمام، وما أشبه ذلك، واألصل 

وقع في يدك لحم ال تدري ما ة أو األصل الحظر بمعنى أنك إذا مختلف فيه بين أهل العلم هل األصل اإلباح
أو مما حرمه هللا عليك، كل على أصله، فمن يرى أن األصل اإلباحة  ،حيوان ال تدري أهو مما أحله هللا ،أصله

حتى يأتي دليل المنع، ومن كان أصله المنع يقول: ال تأكل حتى تقف على دليل اإلباحة، وال شك  ،يقول: كل
فمنهم من يقول: الحالل ما أحله هللا، ومنهم من يقول:  ،الثاني أحوط، لكن كل على أصله من أهل العلم أن

الحرام ما حرمه هللا، والسامع لمثل هذا الكالم يقول: ما بينهم خالف، مع أن الخالف كبير، حالل ما أحله هللا، 



ثاني يقول: الحرام ما حرمه هللا، فمعنى هذا أن األصل المنع، وال فال تأكل حتى تجد دليل الحل، فيكون حينئذ  
تأكل إذا جهلت حتى يأتي دليل المنع، وعلى هذا يكون األصل اإلباحة، وال شك أن اإلنسان مطالب بأن يطيب 

 المطعم ليكون مستجاب الدعوة.
يعرف حله،  ومقتضى ذلك أن يتورع عما فيه شبهة، فاألحرى واألجدر أن يتوقف المسلم وال يدخل جوفه إال ما

هذا األحوط، وكل على مذهبه من أهل العلم، إذا عرفنا حل هذا اللحم، لحم اإلبل أو الغنم أو البقر أو غيرها 
ُم اْلَخَبآئَِّث{نقول: هو من الطيبات،  ،-جل وعال-مما أباحه هللا  لُّ َلُهُم الطَّي َِّباتِّ َوُيَحر ُِّم َعَلْيهِّ ( سورة 751)] }َوُيحِّ

 باح، هذا هو األصل، لكن قد يكون هذا المباح إذا اعتاده اإلنسان وعود جسمه عليه فإنه حينئذ  فأكله م [األعراف
نا تسعة أعشار الحالل خشية أن نقع في الحرام؛ ال يستطيع مفارقته، ولذا يقول جمع من سلف هذه األمة: ترك

شيء من األشياء فإنه  ألن النفس إذا تعودت على الشيء وقرمت عليه، وصار فيها شيء من اإلدمان على
يصعب فطامها عنه، وقد ال يتيسر في كل وقت، فقد يحتاج إليه اإلنسان فيبحث عنه عن طريق الحالل فال 

فيه شيء من الشبهة فيقدم عليه؛ ألن نفسه تتوق إليه، وتنازعه فيه، وقد يزيد  ملتو   يجد، قد يجده في طريق  
بطريق محرم، فهم يتركون الحالل خشية أن يقعوا في الحرام، ولو  ،توقانه وقرمه إليه، فيسعى للحصول إليه

 والكالم في الشبهات معروف.
مما يكون له ضراوة، بمعنى أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش  ،-جل وعال-مما أباحه هللا  ،واللحم من األشياء

يكن فيه لحم ما طبخوا ال غداء تجد البيت إذا لم  -وهلل الحمد والمنة-بدونه، واآلن وقد وسع هللا على المسلمين 
ذا جاء  ؟وال عشاء، ويش نطبخ على ماء عندهم كل شيء إال اللحم، ما يمكن أن يقدم الطعام بدون لحم، وا 

قالوا: وهللا ما عندنا  ؟وقال: أين الغداء ،إلى البيت من تعليمه، من تجارتهصاحب البيت من عمله، من دوامه، 
ما عندكم خضار؟ قالوا: ال، ما عندنا لحم، قد يمكن أن يقدم غداء  ؟كم رزشيء اليوم، إيش ما عندكم؟ ما عند

على  بدون لحم ما يمكن، هذا شيء اعتاده الناس، اللحم له ضراوة، وعلى المسلم أن يعود نفسه على التكيف
ه الحال شق مثل هذه الظروف؛ ألنه ال يمكن أن تستقيم له الحياة على حال، ال تتغير وال تتبدل، فإذا تغيرت عند

 عليه ذلك مشقة عظيمة.
يعني اإلدمان تحذير،  "واللحم إياكم: "قال الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 

وأباحه هللا على لسان نبيه،  ،-عليه الصالة والسالم-وأكله النبي  ،حاللهو و  ،عليه، وكثرة تناوله، نعم يؤكل
ك التعود عليه يولد عند اآلكل شيء من اإلدمان بحيث ال يستطيع تركه، يقول: ، ومع ذل-جل وعال-وفي كتابه 

 ."الخمر كضراوة ضراوة له فإن"
يعني مثل اإلدمان، مثلما نظرنا وذكرنا أن اإلنسان قد يحصل له النفي المطلق، ما عندنا شيء، وهم عندهم كل 

 ،شيء يطبخ؛ ألن ما عندهم لحم، هذا تعودهما كأن عندهم  ؟شيء إال اللحم، ويش لون نوقد النار على ماء
الناس مستحيل تجلس على مائدة بدون لحم في الظروف التي نعيشها، فعلى اإلنسان أن يتكيف حسب الظروف، 

 ؟ألن الدنيا ال تدوم على حال، نعم ؛يستعد لظروف الشدة
 طالب:......

 إيه.



 طالب:......
ذا كان المذكى هو ، فغير المباح كثير، وغير -جل وعال-المباح مما أباحه هللا  اللحم الممنوع فيه كثير، وا 

 المذكى كثير.
 طالب:......

 .حال على كل
 طالب:......
 ويش الفرق؟
 طالب:......

ال جراد.  ما عندك إال سمك وا 
 طالب:......

 الذبائح السمك والجراد، والباقي كله ال بد. ما عدا
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......
 أنا قلت هذا كله. ؟تويش أنا قل

 طالب:......
 ، منضبط، كالم أهل العلم منضبط يا أخي، منضبط ما فيه إشكال، كالمهم متسع.ال، ال

تجدون بعض األطعمة وبعض المشروبات إذا اعتادها  "ة الخمراو فإن له ضراوة كضر "على كل حال يقول: 
، ال ةأو غيره من المشروبات الغازي ،يبسي مثالا اإلنسان ال يمكن أن ينفك عنها، تجد بعض الناس اعتاد شرب الب

وال حضراا، الحوار تجد بعض الناس من يجعله في جيبه، ال يستطيع بدونه، المكسرات  ن يخلو منه سفراا يمكن أ
 ،وال ليل وال نهار يخلو جيبه من فصفص مثالا، تعود على هذا ،تجد بعض الناس ما يمكن ال سفر وال حضر

 زيادة على ما ذكرنا.كن اللحم فيه ل ،كل شيء له ضراوة
 "لحم حمال ومعه هللا عبد بن جابر أدرك الخطاب بن عمر أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
عند حمله من محل  يحمل بيده شيء من اللحم، وكان الناس يخفون اللحم ،يعني ما يحمله الحامل لحم حمال

 معه حمال لحم، يعني ما يحمل، -رضي هللا عنه-ن الناس، هذا جابر لقلته، فتجدهم يخفونه ع بيعه إلى البيت
ى اللحم، لإليه، اشتدت شهوتنا إيعني اشتدت شهوتنا  "اللحم إلى قرمنا المؤمنين أمير يا :فقال ؟هذا ما :فقال"
بدرهم  يعني ما كان عندهم ما يحفظ به اللحم، لو اشترى أكثر من ذلك يفسد، فاشتريت "فاشتريت بدرهم لحما  "

 أن أحدكم يريد أما :عمر فقال فاشتريت بدرهم لحما ،" ن يقدد ويجفف، يحفظ بهذه الطريقةلحماا، اللهم إال أ
نعم ليكون مثله في عدم شراء اللحم، كانت بطونهم خاوية لقلة ذات اليد في  "عمه ابن أو جاره عن بطنه يطوي 

بي بكر، وأول خالفة عمر قبل أن تفتح الفتوح وتكثر، وأ -عليه الصالة والسالم-الصدر األول، في عهد النبي 
يربط الحجر على بطنه، بعض الناس ال يتصور  -عليه الصالة والسالم-وتوسع الدنيا على الناس، كان النبي 



ال يمكن، يريدون بذلك أن يعتدل  اإلنسان وببطنه حجر؟ ما يمكن، المعنى ربط الحجر على بطنه، يمشي 
 ،حتى قال القائل: كنا نظن أن األرجل تحمل البطون، فوجدنا العكس ،ا خال انحنى الظهرالظهر؛ ألن البطن إذ

البطن هو الذي يحمل األرجل؛ ألنه إذا فرغ البطن انحنى الظهر ثم برك خالص؛ ألنه إذا انحنى اإلنسان قرب 
ترون كثيراا من  إذا انحنى الظهر، يعني نمثل بمثل هذا، ،جلوسه في األرض أكثر، كان سقوطه و من األرض

األحوال لو مدينا شوي سقط على وجهه؟ نعم، لكن لو استقام يمكن يسقط؟ ما يمكن يسقط، يعني كالمهم كنا 
يقول: ويش  اللي يسمعه ألول مرة ؟ويش الكالم هذانظن أن األرجل تحمل البطون، فإذا البطون تحمل األرجل، 

ذا  ،ال، إذا وجد البطن استقام الظهر !ي على بطنهيمش ؟ويش جاب البطون  ،هذا الكالم ما هو بصحيح ؟هو وا 
وأمن السقوط، ولذا يربطون الحجارة على بطونهم، والحجارة ليست حجارة من النوع  ،استقام الظهر اعتدل المشي

 الثقيل، يوجد حجارة مثل اللوح يربطونها على البطن بحيث يستقيم.
ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم بَِّها{ }َأْذَهبْ  اآلية هذه عنكم تذهب أين أو ابن عمه،" ( سورة 02)]ُتْم َطي َِّباتُِّكْم فِّي َحَياتُِّكُم الدُّ

يعني التوسع في أمور الدنيا ال شك أن له ضريبة، يعني اإلنسان في مقابل ما يعمله من األعمال  "[األحقاف
ما هو مكافئة لهذا العمل ، وبقدر ما يعطى من النعم، منها -جل وعال-الصالحة يستحق األجر العظيم عند هللا 

 الصالح
ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم بَِّها{ ولذا جاء في الحديث الصحيح على ما  [( سورة األحقاف02)] }َأْذَهْبُتْم َطي َِّباتُِّكْم فِّي َحَياتُِّكُم الدُّ

ف بمن ويش هذا النعيم؟ أقراص شعير ولحم، وأخرجهم من بيوتهم الجوع، فكي ))لتسألن عن هذا النعيم((تقدم: 
يعني جيلنا مثالا ال أذكر أننا احتجنا شيئاا فلم  ؟!منذ ولد إلى أن مات ،يعيش هذه الحالة وهذه الحياة طيلة عمره

لكن  ؟نجده وهلل الحمد، بينما الجيل الذي قبلنا يذكرون بعض الشيء، وهللا أعلم في المستقبل ماذا سيكون 
بة، والشدة لها أيضاا ، ال شك أن هذا النعيم له ضرياإلنسان عاش اآلن خمسين ستين سبعين سنة ما احتاج

األعمال الصالحة كاملة، يعني ما يستعجل شيئاا من حياته، ولذا يقول الصحابي في مصعب بن  ضريبة، تدخر
 ماذا يقول؟ هاه؟ ،عمير

 طالب:......
ال ما هو بمعروف؟ ،إيه نبي من أول الحديث، من أول الحديث  معروف وا 

 طالب:......
 ما هو محفوظ ما هو معروف. ما ينفع، الليال 

ودخلنا في اإلسالم  ،-عليه الصالة والسالم-: "إننا عشنا في زمن النبي -رضي هللا تعالى عنه-يقول الصحابي 
لم يستوف من حقه و يعني نقطفها، فمنا من مات  ،فصرنا نهدبها ،فأينعت هذه الدنيا لنا ،على شيء من الشدة

ن غطيت رجاله بدا رأسه، مات ولديه قطعة ك  شيئاا، مصعب بن عمير  فن فيها إن غطي بها رأسه بدت رجاله، وا 
ووفر لهم األجر كامل يوم القيامة، لكن من اقتصر على المباحات  ما استوفوا من دنياهم شيء، وادخرهؤالء 

من  توفى شيئاا شدائد أفضل بخالف من اسال شك أن من صبر على ال ،-جل وعال-الطيبات التي أحلها هللا له 
، ال سيما إذا شكر -إن شاء هللا تعالى-هذا على خير  ، لكن يبقى أن من لم يتعد الحالل ولم يتجاوزهحقه بدنياه

منهم من يرجح  ،والخالف بين أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر معروف عند أهل العلمهذه النعم، 



 ،أرشدهم إلى الذكر -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  جور(())ذهب أهل الدثور باألالغني الشاكر لحديث: 
إضافة إلى ما يتصدقون به من هذه الدثور، فقال  ،-جل وعال-فسمع األغنياء هذا التوجيه فصاروا يذكرون هللا 

منهم من وفضل الشاكر على الصابر بهذا، و  ))ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء((: -عليه الصالة والسالم-النبي 
يقول: الصابر أفضل، وقد جاء في مدح الفقر نصوص، منها أن الفقير يدخل الجنة قبل األغنياء بخمسمائة 

والجمع بينها أن الفقر عند أهل العلم،  بأربعين عاماا، وكلها مصححة :عام، أو بمائة وعشرين عام، وفي رواية
سمائة، فمن دون األغنى ومن دون األفقر بينهما مائة خموالغنى أمور نسبية، فبين أفقر الناس وأغنى الناس كم؟ 

 وعشرين وهكذا.
نما التمايز والتفاضل إنما هو بالتقوى، إن  شيخ اإلسالم يرى أن مثل هذه األوصاف العارضة ال يفضل بها، وا 

ن كان الفقير الصابر أتقى هلل  -جل وعال-كان الغني الشاكر أتقى هلل  جل -من الفقير الصابر فهو أفضل، وا 
 وأخشى له من الغني الشاكر كان أفضل، نعم. ،-وعال

 أحسن هللا إليك.
 :الخاتم لبس في جاء ما باب

صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني
 ألبسه ال)) :وقال ،فنبذه -سلمصلى هللا عليه و - هللا رسول قام ثم ،ذهب من خاتما   يلبس كان -عليه وسلم

 .خواتيمهمب الناس فنبذ :قال ((أبدا  
 وأخبر ،البسه :فقال الخاتم لبس عن المسيب بن سعيد سألت :قال أنه يسار بن صدقة عن مالك عن وحدثني

 .بذلك أفتيتك أني الناس
 يقول: 

 :الخاتم لبس في جاء ما باب
، وهو ما -رحمه هللا-كرها العلماء، واستوفاها الحافظ ابن حجر يعني حدود عشر لغات ذ ،الخاتم فيه لغات كثيرة

كما جاء في األحاديث  ،يوضع في األصبع، أصبع اليد، وموضعه أصبع اليد اليمنى الخنصر أو البنصر
 الصحيحة.

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"قال: 
في أول األمر ال يلبس الخاتم، حتى قيل له: إن  -عليه الصالة والسالم-كان النبي  "ذهب من خاتما   يلبس كان

- هللا رسول قام ثم" ، كان يلبس خاتماا من ذهبون الكتاب إال مختوماا فاتخذ الخاتم، اتخذ خاتماا ؤ فارس ال يقر 
 "فنبذه"حرام على ذكور هذه األمة حل إلناثها،  ألنه إنما يلبسه من ال خالق له، "فنبذه -صلى هللا عليه وسلم

، -عليه الصالة والسالم-ابتداءا به  "بخواتيمهم الناس فنبذ :قال ((أبدا   ألبسه ال)) :وقال" يعني طرحه وألقاه
فال يرجعون  ،-جل وعال-ولم يستفيدوا من قيمتها، لماذا؟ ألنها شيء تركوه هلل  ،نبذوها ولم يأخذوها ولم يبيعوهاف
ن كان اإلنسان إذا كان عنده شيء من المحرمات ف ما يستفاد منه على غير هذا الوجه فبلغه الحكم له أن ميه، وا 

نبذه وألقاه  ماذا يقال له؟ لو باعه ما عليه شيء، لكن لو ،يبيعه، شخص كان يلبس الخاتم من ذهب ثم تاب
 وتصدق به كان أفضل وأكمل. -جل وعال-وتركه هلل 



ون الكتاب إال إذا كان بعد أن قيل له: إن فارساا ال يقرؤ لم يلبس الخاتم إال  -الة والسالمعليه الص-النبي 
ثيق عقوده ال بأس مختوماا، أخذ منه بعض أهل العلم أن الخاتم ال يشرع مطلقاا إال لمن احتاجه، الذي احتاجه لتو 

، يخشى أن يزور عليه هذا واسعةوقاضي وشخص من أهل التجارة له معامالت مراسالته من أمير أو خطاباته و 
لم يتخذه إال لهذا الغرض، ومنهم من  -عليه الصالة والسالم-يلبس الخاتم، أما من عداه فال؛ ألن النبي  محتاج

أنه شيء من ومنهم من يرى  ،يقول: إنه سنة مطلقاا كما سيأتي في كالم سعيد، وهو قول جمع من أهل العلم
ال فال؛ لئال يكون شهرة  ،ن جرى العرف في بلدهالعادات ال يلبس تعبداا، فإن كا وأهل قريته أنهم يلبسون يلبس وا 

 بين الناس.
 ."فنبذ الناس خواتيمهم"
 :فقال الخاتم لبس عن المسيب بن سعيد سألت :قال أنه يسار بن صدقة عن مالك عن وحدثني"قال:  

في بعض األوقات، في بعض  ،الظروفأحياناا يوجد في بعض  يعني "بذلك أفتيتك أني الناس وأخبر ،البسه
على فئة من الناس ليست هي البلدان يكون هذا األمر الذي هو في أصله له أصل شرعي يكون سمة وعالمة 

خيار الناس، مثل تربية الشعر، تجد الشباب الذين يربون الشعر في الغالب أمورهم غير مستقيمة، وأحوالهم غير 
ذا سئل، قال: وهللا ال عليه -، لكن أنت تقتدي بالنبي يربي الشعر -عليه الصالة والسالم-نبي مستقيمة، وا 

، هذه القرائن تدل -عليه الصالة والسالم-وثوبك مسبل، ولحيتك محلوقة، وتقول: أقتدي بالنبي  -الصالة والسالم
نما اقتديت بفالن أو عالن من المخا -عليه الصالة والسالم-على كذبك، وأنك ما اقتديت بالنبي   لفين.وا 

والخاتم من هذا النوع، قد تجد أحياناا الخاتم يلبسه من ال خالق له، ويصير شعاراا عليهم، ويبقى أن الحكم 
لكن إذا كان عالمة وداللة على نوع من الجيل ليسوا هم خيار الناس، ولم يتخذوه اقتداءا  ،الشرعي ال يتغير

يلبس تقليداا لفالن أو عالن ممن ال ترضى سيرته، فيحذر ه ، وال عمالا بسنته تجد-عليه الصالة والسالم-بالنبي 
 منه، فتجد التحذير منه أحياناا.

الشيوخ عموماا يلبسون  ))البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم((البياض أفضل من غيره من األلوان 
األحمر، ويلبسون  األحمر مع أنه جاء النهي عن األحمر الخالص، وهو ليس بأحمر خالص، جاء النهي عن

 ،الشماغ، وقد سئل بعضهم ،يلبسون الغتر الحمراء ؟األحمر، والبياض أفضل، لماذا ال يلبسون الغتر البيضاء
أنت وأمثالك؛ لكن لما لبسته  ،أفضلوقال: أيهما أفضل الغترة أو الشماغ؟ قال له: الغترة  ،سأله بعض الشباب

ن كان األصل أن يكون الرد  ،قد يحتاج إليه مثل هذا األسلوبة، قد يحتاج إلى ألن مظاهر الفسق عليه ظاهر  وا 
نسان الخصم فيه شيء من إذا كان اإلال سيما أجمل ليكون أدعى إلى القبول، لكن قد يحتاج لمثل هذا األسلوب 

 الوقاحة، بعض الناس يسأل أسئلة ليس هذا محلها، أو يسأل أسئلة تعجيز فيحتاج لمثل هذا الرد.
وال يرى أحد،  ،وصار الناس كل رأيه في رأسه ،اختلط الحابل بالنابللمداراة والحكمة ال سيما إذا على كل حال ا

 وأعجب كل ذي رأي برأيه، كل هذا المداراة مطلوبة.
لبسه،  -عليه الصالة والسالم-لماذا؟ ألن النبي  "البسه :فقال الخاتم لبس عن المسيب بن سعيدسألت "قال: 

 ، نعم.-رحمه هللا-يعني كأن سعيداا جازم بأن هذه هي السنة، وهذا رأيه  "بذلك يتكأفت أني الناس وأخبر"
 أحسن هللا إليك. 



 نق:الع من والجرس المعاليق نزع في جاء ما باب
 أخبره -رضي هللا عنه- األنصاري  بشير أبا أن تميم بن عباد عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

صلى هللا عليه - هللا رسول فأرسل :قال أسفاره بعض في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع كان أنه
 .مقيلهم في لناسول :قال أنه حسبت :بكر أبي بن هللا عبد قال ،رسوال   -وسلم
 .والناس  

 .قطعت إال قالدة أو وتر من قالدة بعير رقبة في تبقين ال ،والناس في مقيلهم
 ".العين من كذل أرى " :يقولمالكا   سمعت يحيى قال

 : -رحمه هللا-يقول 
 العنق: من والجرس المعاليق نزع في جاء ما باب

 -جل وعال-؛ ألن التعلق بغير هللا لى الصبيان خشية العين هذه تنزعع وأالمعاليق التي تعلق على الدواب 
بأنها تنفع، وليست يعني ما جرت العادة  ،شرك، فإن كانت هذه المعاليق ليست من األسباب الشرعية وال القدرية

 الشرك األكبر نسأل هللا العافية، من تعلق شيئاا وكل إليه، فهذا يجب قطعههو فهذا  ،من األسباب الشرعية
أن هذه المعاليق تنزع من أي  ،-رضي هللا عنه-ونزعه، ومع ذلك األحرى واألحوط هو مذهب ابن مسعود 

جل -باهلل كانت، وينبغي أن يفرغ التعلق ويكون  وعلى أي صفة ،ولو كانت من القرآن، على أي هيئة ،شيء
نما ورد  -وعال ال بغيره، فتعليق شيء من القرآن ال شك أن القرآن لم يرد بهذا، لم يرد من أجل هذا أن يعلق، وا 

يعني من عنق الدواب، وجاء النهي عن صحبة من  ،لتعلمه والعمل به، فتنزع جميع المعاليق، والجرس من العنق
عرفه أهل العلم بأنه فيه جرس، والمالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس، وجرس الدواب معروف، ي   أو من ،معه

إذا مشت الدابة صار له صوت  ،منكوس فيه قطعة من الحديد ،سطل صغير منكوس من حديد أو نحاس
م مثل وطنين، هذا الصوت وهذا الطنين واإلطراب في هذا الصوت هو الذي من أجله ال تصحب الرفقة من معه

 .هذا الجرس
 صوت مثل هذا الجرس؟ يعني إطرابه ليس بقوي، ، يعني ما سمعتموأقول: إن مثل هذا الجرس وصوته معروف

ن  ،فأقول: هو الحد الفاصل بين هذه النغمات التي يختلف فيها فإن كانت مثل جرس الدواب أو أشد تمنع، وا 
 كانت أقل فاألمر في ذلك سهل.

وجهة إطراب،  ،ال تصحب رفقة فيها جرس، وله جهتان: جهة طنين وصوت متداركالجرس ممنوع، والمالئكة 
))أحياناا يأتيني مثل صلصلة ومن جهة طنينه وصوته المتدارك شبه به الوحي،  ،فمن جهة اإلطراب يمنع

نقول: الجرس له أو  ؟مود بصوت الجرس وهو مذمومأن يقول: كيف يشبه الوحي وهو مح ولقائل الجرس((
إطراب من أجل هذه وتدارك في الصوت، من هذه الحيثية شبه به الوحي، وجهة  ،جهتان، جهة طنين صوته له

 فالتشبيه ال يقتضي المشابهة من كل وجه كما هو معلوم. ،الجهة منع الجرس
 مع كان أنه أخبره األنصاري  بشير أبا أن تميم بن عباد عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"

- رسوال   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأرسل :قال ،أسفاره بعض في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
ون في وسط النهار قبل زوال والقيلولة تك "-والناس في مقيلهم :قال أنه حسبت :بكر أبي بن هللا عبد قال



ت هذه القالدة من وتر خاصة من سواءا كان "((قالدة أو وتر من قالدة بعير رقبة في تبقين ال))قائال : "الشمس 
 حماية لجنابة التوحيد، وسداا للذرائع الموصلة إلى الشرك. ))إال قطعت((هذا الوتر أو أي قالدة كانت 

 ،فإذا اعتقد أن هذه تدفع العين ال شك أن مثل هذا محرم "العين من ذلك أرى " :يقولمالكا   سمعت يحيى قال"
 ذي بيده النفع والضر دون ما سواه، نعم.ال ،-جل وعال-يجب أن يفرغ هلل  ، القلب-جل وعال-التعلق بغير هللا 

 طالب:......
 هذا ما في إشكال. ،يعني بسبب عادي ،إذا عرف السبب، يعني تستعمل استعمال بسبب ظاهر

 طالب:......
 .ت ليس فيه إطرابيعني ينظر إلى صو  ،ولو كان

 طالب:......
 ؟نعم

 طالب:......
 إليش؟

 ...طالب:...
 يعني على الحيطان؟

 طالب:......
آية  أو حديث كفارة المجلس في المجلس موضوعة من أجل أن يتذكر اإلنسان إما أن يقرأ ،آية الكرسي مثالا 

الكرسي، أو يحفظ آية الكرسي إذا كان ال يحفظها، أو غيرها من اآليات، أو يذكر بكفارة المجلس إذا أراد 
لكن اللي أعرف أن المشايخ ما أجازوا وال مثل هذه الصورة، وأن القرآن ما هذا مقصد حسن وطيب،  ،االنصراف

 أنزل للتعليق، واالحتياط مطلوب.
 سم.
 ؟نعم

 طالب:......
أو يعرف بها ذات األقيام  ،يعني عالمة يعرف بها هذه من هذه، يعرف بها غنمه من غنم غيره مثالا المختلطة

صار سبب ظاهر ليس فيه أدنى تعلق ترتفع العلة، إذا ارتفعت العلة إذا عرف السبب  ،المرتفعة، ما في إشكال
 ارتفع الحكم.
 طالب:......

 ؟لتعليمهذه بعد ل
 طالب:......
 ويش تصير؟
 طالب:......

........ 



 ؟إذا أشبهه في اإلطراب منع كمنعه، نعم
 طالب:......

فإذا  ،وهو مثل الجرس ،ه صوت إطرابهذا يقول: النجر الذي يستعمل في طحن األشياء الصلبة ال شك أن في
 كان صوته يشبه صوته يمنع من هذه الحيثية.

 طالب:......
 النغمات؟ الجوال.....

 طالب:......
ن  ،الوارد في النص هو الجرسن الحد الفاصل : إقلنا فإذا كانت النغمة تطرب مثل إطراب الجرس منعت، وا 

ن كانت دون فاألمر ف  .-إن شاء هللا-يه سهولة، سهل كانت أشد فمن باب أولى، وا 
 ...طالب: النجر يا شيخ يطير العنز.

 ويش هو؟
 ......طالب: أقول يا شيخ النجر يطير العنز

 أحياناا مع بعض المهرة الذي يصدر صوتاا مطرب، نعم. ؟وهللا ما أدري ويش


